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 Vest-Agder Rytterkrets  

Vest-Agder Rytterkrets – innkalling til Kretsting 

Mandag 07. juni 2022, på Epona Ryttersenter kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
Geir Madland (KRK/VARYK), Gabriela Esdar (KRK/VARYK), Ingrid Rosseland 
(KRK/VARYK), Andreas Abildgaard (VENN/VARYK), Tina Haugen Vindbo (ROSS), Elise 
Tønnessen (ROSS), Anita Kristensen Hellevik (KRIS), Anniken Gray (KRIS), Emilie 
Bjorvand (SØRL), Solveig Østerbø (SØRL) og Kristine Johansen (SØRL). 
 
2. Velge dirigent(er). Geir Madland 
3. Velge protokollfører(e). Andreas Abildgaard 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. Solveig 
Østerbø(poubon_90@hotmail.com) og Anniken 
Gray(anniken.gray@kristiansand.kommune.no)  
5. Godkjenne innkallingen. Godkjent 
6. Godkjenne saklisten. Godkjent 
7. Godkjenne forretningsorden. Godkjent 
8. Behandle beretning for særkretsen. Godkjent 
9. Behandle regnskap for særkretsen, styrets økonomiske beretning, 
og kontrollutvalgets beretning. 2020: Godkjent. 2021: Godkjent.  
10. Behandle forslag og saker. Intet til behandling, bortsett fra punkt 14.  
11. Fastsette kontingent. Vedtatt å beholde fjorårets kontingent. 
12. Behandle budsjett for særkretsen. Vedtatt å bruke budsjett for 2020. 
13. Foreta følgende valg: 
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Fjorårets 
styre fortsetter frem til sammenslåing. Solveig erstatter 2. varamedlem. Emilie 
Bjorvand som ungdomsrepresentant. Sammensetning dermed: 
Leder: Geir Madland 
Styremedlem: Gabriela Esdar 
Styremedlem: Anita Hellevik 
Styremedlem: Andreas Abildgaard 
Styremedlem: Sven Olav Fåland 
Varamedlem: Ingrid Rosseland 
Varamedlem: Solveig Østerbø 
Ungdomsrepresentant: Emilie Bjorvand 
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b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. Fjorårets kontrollutvalg 
fortsetter. Sammensetning dermed: 
Pernille Gulowsen, Unni Holbrook. 
c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi 
særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene. Fullmakt gis styret.  
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 
særkretsting. Fullmakt gis styret.  
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges 
samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 
varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 
14. Stemme over sammenslåing av Vest-Agder Rytterkrets og Aust-Agder 
Rytterkrets. Vedtatt enstemmig. Ekstraordinært årsmøte med kun 2. avstemming av 
denne saken vil bli avholdt tirsdag 16.august kl 1900. på Epona ryttersenter. 
15. Informasjon om situasjon rundt Epona Ryttersenter. 

Representasjon på tinget: 

Klubber med medlemstall til og med 50 – en representant 

Klubber med medlemstall fra 51 til og med 100 – to representanter 

Klubber med medlemstall over 100 – tre representanter som er det høyeste antall 
representanter en klubb kan ha. 

Årsberetning 2021 
Organisasjon 

Styret i Vest-Agder Rytterkrets har i siste ting 2018 bestått av: 

Leder: Geir Madland, Kristiansand Ryttersportklubb 
Nestleder: Gabriela Esdar, Kristiansand Ryttersportsklubb 
Styremedlem: Anita Kristensen Hellevik. Kristiansand og Søgne Rideklubb 
Styremedlem: Andreas Abildgaard, Vennesla Ryttersportsklubb 
Styremedlem: Sven Olav Fåland, Lister hest og ponniklubb  
Vararepresentant: Ingrid Rosseland, Kristiansand Ryttersportsklubb 
Vararepresentant: Katrine Skajaa Gunnarsli, Sørlandsparken rideklubb 

Revisorer: Unni Holbrook, Sørlandsparken Rideklubb og Pernille Gulowsen, Sørlandsparken 
Rideklubb.  

Det er siden forrige ting i 2020, avholdt 3 styremøter. 

Teknisk personell fra kretsen har deltatt på en rekke landsstevner, elitestevner og 
internasjonale stevner. 
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Medlemstall 2021: 1122 Se vedlegg 

Utdanning og kursvirksomhet 

Kretsstyret er opptatt av å utdanne mer teknisk personell og skolere øvrige interesserte.  Det 
har vært liten interesse fra klubbene i å få utdannet teknisk personell.  

Det ble gjennomført et DDA kurs høsten 2020 med 6 deltakere fra kretsen. 

Sportslige aktiviteter  

Det er blitt avviklet noen IK, UK og D i løpet av disse årene. Resten av de planlagte stevnene 
ble avlyst på grunn av korona restriksjoner. 

Teknisk personell 

Kretsstyret har fortsatt som mål å bidra og sørge for utdanning av teknisk personell, men det 
er klubbene som må bidra med personellet.  

Økonomi  

Kretsens økonomi er tilfredsstillende. I 2020 hadde kretsen inntekter kr 38553,00 og 
utgiftene var kr 34918,00.  
I 2021 hadde kretsen inntekter kr 3130,00 og utgiftene var kr 2895,00.  
 

Kretsen har egenkapital på kr 61177,00.  

Kretsen har ikke sendt ut krav om innbetaling til klubbene av medlemskontingent for 2020 
på grunn av Korona.  
Kretsen må ta stilling til om krav skal sendes ut for 2020 og 2021 til klubbene. 

Styret er av den oppfatning at kretsens midler i stor grad skal benyttes til utdanning av 
teknisk personell og til stimulering av sportslige aktiviteter.  

Kretsen følger retningslinjer fra forbundet vedr. dekning av utgifter til teknisk personell ved 
dommer/ banebyggerkonferanser. Kretsen har dekket utgifter til teknisk personell grad 2 og 
oppover. Enere og aspiranter skal først søke om å få dekket sine utgifter fra sine egne 
klubber. Styret følger forbundets anbefaling om at det helst skal være noen få, større og 
bærekraftige klubber i kretsene til fordel for mange små klubber med få medlemmer, uten 
sportslig aktivitet. Dette gjelder både de nåværende klubbene og henvendelser ift.  å få 
tillatelse til å opprette nye Rideklubber i kretsen. 

Styret i Vest-Agder Rytterkrets 

 

Geir Madland  Gabriela Esdar   Andreas Abildgaard 

 

Sven Olav Fåland  Anita Kristensen Hellevik 



4 
 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

SAK 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. Solveig 
Østerbø(poubon_90@hotmail.com, Anniken Gray(anniken.gray@kristiansand.kommune.no) 

 

 

Lillesand, den 13062022 

 

 

 

 

 

Solveig Østerbø     Anniken Gray 

_____________________________   _____________________________ 

 

Anniken E E Gray (Jun 16, 2022 14:13 GMT+2)
Anniken E E Gray
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